Vedtekter for Båstad og Omegn Vel
(Org.nr.: 999414842)
Vedtatt på årsmøtet 18. april 2013

§ 1 Formål
Båstad og Omegn Vel er en velforening i Asker kommune, med grenser basert på Asker kommunes velkart.
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området, i den utstrekning årsmøtet bestemmer.
Vellet vil på en upolitisk og positiv måte ta opp saker som berører lokalmiljøet og medlemmenes trivsel.
§ 2 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§ 3 Medlemskap
Medlem i vellet er enhver som bor innen vellets område og som betaler den fastsatte kontingent. Alle
medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
§ 5 Honorar
Årsmøtet fastsetter styremedlemmenes honorar for neste driftsår.
§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er vellets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars hvert år. Møtetid og
sted kunngjøres overfor alle medlemmene senest 14 dager i forveien. Innkallingen skal inneholde styrets
årsberetning, revidert regnskap for foregående år, budsjettforslag for kommende år og saker til behandling.
Forslag fra medlemmer til årsmøtet sendes skriftlig til styret minst 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet ledes av
formannen. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte. Hvert medlemskap kan avgi én stemme. I
tilfelle stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. På årsmøtet behandles:
• styrets årsberetning
• revidert regnskap
• fastsettelse av kontingent
• budsjettforslag
• innkomne forslag
• valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomité og revisor
§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede
medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 8 Styret
Vellet ledes av et styre som består av 2–4 medlemmer. Styreleder velges på årsmøtet, deretter konstituerer styret
seg selv. Styret leder vellets virksomhet og sørger for å følge de retningslinjer som årsmøtet vedtar. Styreleder
og styremedlemmene velges for 2 år.
Styret foreslår medlemmer til en valgkomité på 2 medlemmer. Denne skal fremlegge forslag til valg av styre og
revisor på årsmøtet. Valgkomitéen velges for 2 år, slik at det ene medlemmet er på valg hvert år.
§ 9 Vedtektsendringer
Forandring av – eller tillegg til – disse vedtekter kan bare skje etter skriftlig forslag som må være styret i hende
minst én måned før ordinært eller ekstraordinært årsmøte holdes. Slike forandringer eller tillegg kan bare vedtas
på årsmøtet med 2/3 flertall.
§ 10 Oppløsning av vellet
Vellet kan bare oppløses når minst 2/3 av vel-medlemmene har godkjent det. Alle styremedlemmer fortsetter å
fungere inntil gyldig vedtak er fattet. Har vellet midler, skal disse benyttes til beste for vellets medlemmer

